
Odkrywamy
Kamerun

d w u m i e s i ę c z n i k  k a t o l i c k i e j  m ł o d z i e ż y  n a j m ł o d s z e j

1
2015



Podróż do Chin, w których można zwiedzić najdłuższy mur obronny.

Witajcie, 
Dreptakowi przyjaCiele !

Witam Was w nowym, 2015 roku! Boże 
Narodzenie spędziłem z moją mrówczą 
rodziną w mrowisku. Zaraz potem wybrałem 
się na ciepłą wyprawę do Afryki. Ojcowie 
oblaci zgodzili się wziąć mnie na plecak 
i tak ruszyliśmy do Kamerunu. Starałem się 
zrobić różne, ciekawe zdjęcia (s. 7). Mam 
dla Was kolejne rozważania modlitwy 
różańcowej (s. 5), którą uwielbiało 
słoniątko Digo – jego historię poznacie 
na stronie 8. Dalej czekają na Was nowe 
rebusy i zimowa krzyżówka (s. 14). 
Poznacie także przepis na przepyszny, 
kameruński koktajl (s. 12).
A zatem ruszamy do Kamerunu!

A
n

n
A

 P
r

o
k

o
P

o
v

á

2misyjne dróżki

w następnym 
numerze

Rysuje 
MAgDA BlOch



Piszcie na adres:
Misyjne Drogi 
ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, 
z dopiskiem „Dreptak”.

Mam na imię Lelo. Piszę do Was 
z miejscowości Figuil w Kameru-
nie. czytacie ten list dzięki Drepta-
kowi, którego spotkałem w sank-
tuarium maryjnym wybudowanym 
przez ojców oblatów. Mrówek 
akurat odwiedzał naszą okolicę, 
poznaliśmy się przez przypadek 
i bardzo chciałem skrobnąć do Was 
parę słów.

Mieszkam w  małej wiosce 
nieopodal Figuil z  rodzicami 
i szóstką rodzeństwa. W niedzie-
lę chodzę do szkoły przy kościele 
i dzięki temu potrafię pisać. Mój 
tatuś często wychodzi na polo-
wania, a my jesteśmy jeszcze za 
mali, dlatego pomagamy mamie. 
Razem z  nią zbieramy grzyby, 
owoce, miód, nosimy wodę ze 
strumyka. Kiedy mamy więcej 
czasu, chodzimy całą rodziną 
nad potok łowić ryby. Dreptak 
mówił, że w  Polsce jest teraz 
zima, więc pewnie rzeki są za-
marznięte. Życzę Wam śniegu 
pod dostatkiem!

WASZ LeLo

Cześć koleżanki, koledzy i ty, Dreptaku!
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MOi Mili!

Ostatnio obliczy-
łem, że znamy się 
już od roku! Przez 
ten czas odbyliśmy wspólnie 
podróże w  rozmaite miejsca  
na Ziemi. Pewnie już wiecie, co to 
są misje, kim są misjonarze i jak 
wygląda ich życie. Dzięki listom 
udało nam się także poznać trochę 
bliżej dzieci mieszkające w krajach 
misyjnych. Nadchodzący 6 stycz-
nia – Uroczystość Objawienia 
Pańskiego, zwana także świętem 
Trzech Króli, to Misyjny Dzień 
Dzieci. Wtedy wszystkie dzieci na 
całym świecie łączą się w modli-
twie. Nie oczekują na prezenty, ale 
same starą się coś ofiarować swo-
im rówie-
śnikom 

z  krajów misyjnych. Myślę,  
że warto wspomnieć w modli-

twie o dzieciach z krajów misyj-
nych, które nie mają tyle dobrego 
wokół siebie, co my.

6 stycznia to także Dzień Mo-
dlitwy za Polskich Misjonarzy, 
czyli również za ojców oblatów. 
Misjonarze, tak jak Trzej Królowie, 
zostawiają domy, rodzinę, przyja-
ciół i ruszają w nieznane, by po-
magać innym. A to wszystko na 
chwałę Pana Boga. I wiecie co? Im 
też przyda się nasza modlitwa, bo 
prócz pełnienia pięknej posługi na 
misjonarzy czekają trudności, tak 
jak herod czyhał na Trzech Króli.

WASZ dreptAk
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